
“Não é possível alcançar os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio,
particularmente a erradicação da pobreza extrema e da fome, senão se
abordarem de frente as questões da população e da saúde reprodutiva. E isto
significa intensificar os esforços para promover os direitos das mulheres e efectuar
maiores investimentos na educação e saúde, incluindo a saúde reprodutiva e o
planeamento familiar”

“Sabemos hoje que políticas que tenham em consideração a equidade de género
tendem a ter efeitos multiplicadores mais importantes para a sociedade, para além
de serem também intrinsecamente mais justas, e este aspecto será tido em conta
na definição dos apoios a prestar pela cooperação portuguesa. Consideramos
importante a valorização do papel social da mulher bem como dos seus direitos
sexuais e reprodutivos. Nesta matéria, a cooperação portuguesa oferece um
claro contributo nacional para a prossecução dos objectivos consagrados na
Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as
Mulheres, de 1979, e na Plataforma de Acção de Pequim, de 1995.”

Kofi Annan, Secretário Geral das Nações Unidas,2000

Resolução do Conselho de Ministros n.º 196/2005

“A Agenda dos ODM e as dimensões económicas, sociais e de ambiente da
erradicação da pobreza no contexto do desenvolvimento sustentável
desdobram-se em múltiplas actividades de desenvolvimento, que vão múltiplas
actividades de desenvolvimento, que vão desde a governação democrática às
reformas políticas, económicas e sociais, à prevenção de conflitos armados, à
justiça social, à promoção dos direitos humanos e ao acesso equitativo aos
serviços públicos, à educação, à cultura, à saúde, incluindo a saúde sexual e
reprodutiva e os direitos afins, conforme estabelecido na agenda da CIPD do
Cairo; desde o ambiente e a gestão sustentável dos recursos naturais a um
crescimento económico favorável aos mais pobres, ao comércio e desen-
volvimento, à migração e desenvolvimento, à segurança alimentar, aos direitos
das crianças, à igualdade entre os sexos e à promoção da coesão social e de um
trabalho digno”.

Parágrafo 12, da Declaração conjunta do Conselho e

dos representantes dos Governos dos Estados-Membros reunidos no Conselho,

do Parlamento Europeu e da Comissão sobre política de desenvolvimento da

União Europeia: “O consenso Europeu”, 2006/ C 46 / 01

A P F - A S S O C I A Ç Ã O P A R A O P L A N E A M E N T O D A F A M Í L I A

O mundo tem hoje 6.000 milhões de pessoas,
duas vezes mais do que em 1960. Haverá mais
3.000 milhões nos próximos 50 anos.

Onde mais
nascem também mais morrem.

Os países mais desenvolvidos, com apenas um
quinto da população mundial, são responsáveis
por 86% do consumo privado total, enquanto que
a restante população, a mais pobre, apenas
consome 1,3% do total.

À medida que a população vai crescendo, e simultaneamente a nossa
capacidade natural para explorar os recursos naturais e o nosso
apetite natural pelo consumo, aumenta o impacto sobre o ambiente.

Há, por todo o lado, sinais de alerta a água está a ficar cada vez mais
escassa; a pressão para desflorestar as terras para as cultivar está a
ameaçar a fragilidade do ambiente; as cidades estão a crescer
rapidamente sem infra-estruturas nem planeamento adequados,
poluindo o ar e a água; o aquecimento global provocado pelas
emissões de dióxido de carbono está a alterar os padrões climáticos.

Relatórios vários das NU e agências mundiais de desenvolvimento
desde 2000 que chamam a atenção para os efeitos da produção e do
consumo crescentes, nos países mais ricos a par do crescimento
demográfico, endividamento social e crescentes problemas de
saúde e educação nas nações mais pobres do mundo:

Uma criança nascida na Europa Ocidental ou nos Estados Unidos
irá consumir 30 a 50 vezes mais, no decurso da sua vida, do que
uma criança nascida no Bangladesh ou em Moçambique.

A fim de fazer frente aos efeitos devastadores do VIH/SIDA, da
tuberculose e da malária nos países em desenvolvimento, será
elaborado um roteiro para acções conjunta da EU no âmbito do
Programa de Acção Europeu.

A Comunidade apoiará a execução integral de estratégias destinadas
a promover a saúde sexual e reprodutiva e os direitos afins, e
conjugará a luta contra o VIH/ com acções de apoio neste domínio.

A comunidade diligenciará gualmente no sentido de dar resposta à
grave crise de recursos humanos no sector da prestação de cuidados
de saúde, de garantir o correcto financiamento da saúde e de
reforçar os sistemas de saúde, a fim de fomentar a obtenção de
melhores resultados, tornando os preços dos medicamentos mais
comportáveis para os pobres.”

Parágrafo 94 da Declaração conjunta do Conselho e dos representantes dos

Governos dos Estados-Membros reunidos no Conselho, do Parlamento

Europeu e da Comissão sobre política de desenvolvimento da União Europeia:

“ O consenso Europeu”, 2006/ C 46 / 01
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Unkept Promises: What the Numbers Say about Poverty and Gender

(2005)

Qual o papel de Portugal e da Europa no mundo
desenvolvido onde homens e mulheres partilham direitos,
deveres, responsabilidades, e onde participam de forma
igualitária na família, na sociedade, na economia e na
política?
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A Cimeira do Milénio, em Setembro de 2005 contou com a
intervenção específica de Portugal, a Resolução do Conselho de
Ministros n.º 196/2005 - Estratégia para a Cooperação Portuguesa,
tem aumentado o

Esta nova abordagem das questões da população coloca novos
desafios à demografia, vejamos alguns números apresentados e
inúmeras vezes repetidos desde 2000 pelas várias Agências e
Fundos das Nações Unidas, Institutos de investigação e Governos, e
que por si só fazem esta ligação entre saúde sexual e reprodutiva,
género e VIH/SIDA e Desenvolvimento.

enfoque específico nos Objectivos de
Desenvolvimento do Milénio e na Saúde Sexual e
Reprodutiva, particularmente no que se refere à parte da
população mundial mais descr iminada embora
frequentemente esquecida nos orçamentos nacionais e
internacionais: os jovens e as mulheres.

Saúde sexual e

reprodutiva, pobreza e populações excluídas - a

maioria são mulheres e crianças (abaixo dos 18

anos)

Actualmente, cerca de 3.000 milhões de pessoas vive na
pobreza, com menos de 2 euros por dia.

238 mil milhões de jovens, o que equivale a 22,5% da
população jovem do planeta, vivem com menos de 1 euro
por dia.

Em situações de pobreza extrema, guerras, campos de
refugiados as pessoas têm relações sexuais (incluindo as
forçadas); as mulheres continuam a engravidar e
continuam a nascer bebés.

Pelo menos 3,3 milhões de mulheres e homens morrem
todos os anos por causas associadas à precariedade de
cuidados de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o
VIH/SIDA, complicações com a gravidez e aborto
inseguro.

Das 130 milhões de crianças no mundo que não
frequentam escolas, dois terços são raparigas.

Dos 920 milhões de iletrados em todo o mundo, dois
terços são mulheres.

60% das pessoas que vivem em pobreza no mundo são
raparigas e mulheres.

Todos os anos, cerca de 500 mil mulheres morrem
durante a gravidez e parto; 7 milhões sofrem de infecções
e lesões.

O parto continua a ser uma das principais causas de morte
evitáveis em mulheres, tirando a vida a uma mulher por
minuto.

Saúde sexual e reprodutiva e VIH/SIDA -
actualmente apenas uma em cada cinco pessoas
em todo o mundo tem acesso a prevenção,
informação e serviços sobre VIH/SIDA.

das mulheres, que constituem mais de 60% do
potencial económico mundial

Violência de Género

uma
em cada três mulheres ser vítima de violência física, sexual ou
outra

.

Metade dos novos casos de infecção pelo VIH/ SIDA ocorre
nos jovens dos 15 aos 24 anos, e as raparigas são a
população em maior risco.

Há 40 milhões de pessoas que vivem com VIH/ SIDA, 28,5
milhões vivem em África.

3 a 6 em cada 10 homens com IST, incluindo o VIH/SIDA
não informam as suas parceiras.

Cerca de 40% dos casais não discute as questões do
Planeamento Familiar que surge como responsabilidade
exclusiva da mulher.

O uso do preservativo e de práticas seguras de prevenção
está associado aos comportamentos sexuais e reprodutivos
saudáveis e aumenta com o nível de escolaridade.

A violência sobre as mulheres, nas suas várias formas, é
uma violação dos direitos humanos fundamentais.

4 milhões de mulheres e raparigas são compradas e
vendidas por ano no mundo inteiro, tendo em vista o
casamento, a prostituição ou a escravatura.

Pelo menos 500 000 mulheres na Europa são traficadas
anualmente com o objectivo de exploração sexual.

Em cada dia 14.000 mulheres são infectadas com o VIH e
cerca de 1.450 morrem por problemas associados à
gravidez e parto.

- é a forma mais generalizada de atentado
aos direitos humanos que é socialmente tolerada e culturalmente
silenciada, no entanto dados recentes apontam para o facto de

-, incluindo a Violência Intra-familiar ou doméstica, trata-se de
uma epidemia silenciosa de proporções alarmantes.

A desigualdade entre sexos gera diferenças de poder e acesso a
serviços e direitos, entre homens e mulheres: resulta em violência
sobre a mulher!

Impede os países de beneficiarem da plena participação sócio-
económica

Entre 10 a +60% das mulheres são sujeitas a descri-
minação e violência doméstica e as raparigas são mais
vulneráveis, inclusive para o tráfico ou outras práticas
nocivas na maioria associadas a causas económicas.

Uma em cada quatro mulheres grávidas foi abusada.

Estima-se que violência sexual, intra e extra-familiar,
coerção, tráfico, casamentos forçados, “venda da noiva”
e práticas tradicionais prejudiciais, como o Corte dos
Genitais Femininos (MGF), integram o quotidiano demais
de 20 milhões de raparigas adolescentes em cada ano.

Gravidezes precoces, gravidezes não planeadas ou dese-
jadas, violência e maus-tratos, factores económicos estão
na origem do recurso ao aborto bem como contágio de
IST e VIH/SIDA.

Os custos deste cenário mundial são elevados pois não garante
direitos básicos como o acesso aos serviços e cuidados de educação
e saúde, nomeadamente a sexual e reprodutiva, tem efeitos ao nível
do capital humano e da produtividade.

Da nova demografia não pode estar arredado o trabalho de inclusão
e respeito transcultural. O contributo da população imigrante no
rejuvenescimento dos países de acolhimento e produtividade
económica, também com remessas para os países de origem, terá
que ter em conta que a imigração, na maior parte dos casos, surge
como a solução para a fuga aos atentados à dignidade individual, aos
direitos humanos e ao ciclo de pobreza e exclusão. A imigração tem
múltiplas causas, efeitos e requer abordagens diferentes ao nível das
questões de saúde e desenvolvimento.

Os novos modelos demográficos não podem fazer regredir o que
foram ganhos directos na equidade e igualdade entre mulheres e
homens, nomeadamente no que respeita ao direito ao trabalho, à
partilha das tarefas domésticas, à conciliação entre a vida familiar,
pessoal e social.

A abordagem dos ODM, Saúde Sexual e Reprodutiva e Desenvol-
vimento tem em conta os direitos humanos e não a pressão
populacional sobre as economias e ambiente.

“Os ODM apenas poderão ser alcançados se forem realizados
progressos no sentido de garantir o acesso a todos à saúde sexual e
reprodutiva e aos direitos nesta matéria, tal como determinado pela
CIPD na Agenda do Cairo.

Em 2000 as Nações Unidas em acordo com a
comunidade internacional, apresentam os Objectivos de
Desenvolvimento do Milénio (ODM):

1. Erradicar a pobreza extrema e a fome.

2. Alcançar a educação primária universal.

3. Promover a igualdade do género e capacitar as
mulheres.

4. Reduzir a mortalidade infantil.

5. Melhorar a saúde materna.

6. Combater o VIH/SIDA, a malária e outras doenças.

7. Assegurar a sustentabilidade ambiental.

8. Desenvolver uma parceria global para o
desenvolvimento.

Os ODM redefinem as prioridades globais do desenvolvimento e
são largamente aceites como um grelha de medida dos progressos
do desenvolvimento. A par de outros instrumentos e indicadores
são hoje chave e agenda para o diálogo e estratégias de
desenvolvimento dos países.

Os ODM vinculam a comunidade internacional a alargar a
abordagem do desenvolvimento como marco do progresso econó-
mico e social sustentável de todos os países.

Surgem 6 anos após a Conferência Internacional sobre População e
Desenvolvimento onde 179 países, incluindo Portugal confirmaram
um Plano de Acção para 20 anos onde a foi assumida a mudança de
paradigma do planeamento familiar, ie, os indicadores de saúde e de
análise demográfica foram assumidos como indicadores de desen-
volvimento e direitos humanos indissociáveis da Saúde Sexual
Reprodutiva, que inclui além do planeamento familiar, a prevenção
e tratamento do VIH/SIDA, a prevenção e abordagem das questões
associadas à violência e discriminação, como por exemplo a explo-
ração e tráfico de pessoas, entre outras.
Quatro dos oito ODM são inerentes e explícitos quanto às
actividades e serviços de saúde sexual e reprodutiva: saúde materna,
VIH/SIDA, mortalidade infantil e a igualdade de género e sem a sua
plena concussão a par da parceria mundial a favor do desenvol-
vimento a erradicação da pobreza, a educação básica, em especial
das raparigas e a sustentabilidade ambiental, principalmente nas
zonas mais pobres, será impossível de alcançar.

O acesso universal aos cuidados, serviços
e programas de saúde sexual e reprodutiva fazem
parte de uma imensa estratégia em prol da
humanidade.


